ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА

ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
ПО ОТПАДЪЦИТЕ
В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ,
ОБЛАСТ МОНТАНА
за периода 2006 – 2013 година

Програмата е приета Решение № 219, протокол № 32 от 14 юли 2006
г. на Общински съвет – Вълчедръм, област Монтана

м.юли 2006г.

ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата програма се разработва в съответствие с изискванията на чл.
29 ал. 1 т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 86 от 30.09.2003
год.)
Целта на Програмата е решаване на екологичните проблеми в община
Вълчедръм и подобряване организацията за управление на отпадъците.
За изготвянето на Програмата са ангажирани специалисти от общинската
администрация, общинското предприятие, използвани са мнения на граждани,
на общински съветници.
ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА
Програмата обхваща дейностите, произтичащи като задължение на
общината, съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и
нормативните актове в тази област, а именно:
- изхвърлянето,
- събирането, вкл. разделното,
- транспортирането,
- претоварването,
- оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово
разпространени отпадъци
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Настоящата програма си поставя следните основни цели:
- Да идентифицира и анализира проблемите в областта на управлението
на отпадъците;
- Да установи причините и да предложи решения и действия за тяхното
преодоляване;
- Да открои приоритетите в разглежданата област;
- Да обедини усилията на общинските органи, държавните институции,
населението и НПО на територията на общината за решаване на проблемите;
- Да аргументира проектите на общината, които ще бъдат предложени за
финансиране;
- Да използва оптимално финансовите и човешки ресурси за решаване на
приоритетните проблеми.
Програмата е динамичен и отворен документ. Това значи, че ще има
възможност периодично и при необходимост да бъде допълвана, съобразно
настъпили промени в приоритетите на общината, в националното
законодателство и други фактори със стратегическо значение.
Основният използван апарат в разработката е стратегическото
планиране,основаващо се на SWOT анализа.
І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
І.1. Географска характеристика на общината

Община Вълчедръм, област Монтана в първоначалния й вид като
административно-териториална единица с център град Вълчедръм е създадена с
Указ 2294 на ДС на НРБ (обн. ДВ бр.101/м.12.1978 г.) включваща населените
места: гр.Вълчедръм, с.Черни връх, с.Септемврийци, с.Бъзовец и с.Мокреш.
В сегашният си вид Общината е създадена с Указ 3005 на ДС на НРБ
(обн.ДВ бр.78 /м.10.1987г.) след закриване на Златийската община и
присъединяване на включените й в състава населени места към Община
Вълчедръм в т.ч.: с.Златия, с.Игнатово, с.Разград, с.Ботево, с.Долни Цибър и
с.Горни Цибър.
След последните административни промени кметства в Общината са
с.Долни Цибър, с.Златия, с.Мокреш, с. Разград, с.Септемврийци и с.Черни връх,
с. Горни Цибър, с. Игнатово. Населени места
със статут на кметски
наместничества – с.Ботево, с.Бъзовец – общо 11 населени места.
Община Вълчедръм се намира в Западната Дунавска равнина, в
поречието на р. Цибрица, в Ломско-Искърската подобласт. Тази подобласт се
отличава с равнинно-хълмист характер, в който се наблюдават плоски вододели,
каньоновидни и асиметрични долини и крайдунавски алувиални низини. Прави
впечатление видимо изразения й наклон към изток – североизток. Средната
надморска височина в общината е 80 м.
При хидрогеоложки проучвания е установено, че геологолитоложкия
профил е изграден от еднообразни квартернерни глини, представляващи част от
деградирани и овлажнени льосовидни глини, загубили характерните за льоса
пропадъчни свойства. По дълбочина на профила са разкрити следните пластове,
характеризиращи геоложката основа в района:
- черноземна глина, богата на хумусни вещества и богата коренова
растителност; мощността и е постоянна – 1,30 – 1,50 м.
- глина льосовидна, светложълта, слабо песъчлива, влажна, с
характерни варовити повлекла и включвания; под 3,5 – 4,0 м. от
терена е силно песъчлива и водонаситена
Почвената покривка е относително еднообразна и представена от четири
групи почви:
1. Около 86% от равнинната територия е заета от подтипа на
карбонатните черноземи.
2. Стабилният равнинен терен южно от гр. Вълчедръм е източно от
реката е зает от подтипа – излужени черноземи – 6,3%.
3. Заливната тераса на р. Цибрица е заета от ливадни почви – 2,9%.
4. Стръмният наклон към десния бряг на реката е зает от силно
ерозирали почви и оврази – 5,8%.
Водните ресурси на общината се представляват от преминаващата през
протежението на общината р. Цибрица, малката р. Душилница (в с. Мокреш и с.
Ботево); микроязовири в с. Септемврийци, с. Разград и с. Бъзовец и граничната
р. Дунав.
Територията на общината общо е 425 982 дка, в т.ч.:
Фонд населени места – 23 152 дка
Селскостопански фонд – 371 224 дка
Горски фонд – 14 673 дка
Територии със специфичен режим на ползване (охранителни, защитени и
др. зони)
Поддържан природен резерват “Ибиша” (остров на р. Дунав) – 343 дка;
Исторически места – 3 дка

На територията на община Вълчедръм флората се представлява от
различни видове растения, които са отразени в приетия проект за ресурсите и
възможностите за ползване на лечебни растения на територията на общината и
от дървесни видове, като преобладават зимен дъб, липа, ясен, акация.
Управлението на държавния фонд се осъществява от Държавно лесничейство –
гр. Лом. Основни нарушения са незаконните сечи, причинени главно от ромско
население. При възможност общината прави залесяване, най-вече в крайречните
ивици.
Фауната е представена най-вече от бозайници, прелетни и постоянно
домуващи птици и риби.
І.2. Административно-териториална характеристика
НАСЕЛЕНИ МЕСТА ПО ФУНКЦИОНАЛЕН ТИП:
Община гр. Вълчедръм, обл. Монтана е съставена от 11 бр. населени
места по функционален тип в т.ч. са:
- IV ф.т. – гр. Вълчедръм – център на общината;
- V ф.т. – с.Септемврийци,с.Разград,с.Златия и с. Мокреш;
- VI ф.т. – с.Долни Цибър, с.Горни Цибър;
- VII ф.т. – с.Черни връх,с.Бъзовец,с.Игнатово;
- VIII ф.т. – с Ботево.
АДМИНИСТРАТИВНИ
ЕДИНИЦИ
ПО
КАТЕГОРИИ
АДМИНИСТРАЦИИ:
Административно устройство на общината:
а). Административен център на общината е гр. Вълчедръм – Категория
Б4
б). Кметства – 8 бр. – Категория В 3, включва:
1. Кметство – с.Мокреш;
2. Кметство – с.Септемврийци;
3. Кметство – с.Долни Цибър;
4. Кметство – с.Разград;
5. Кметство – с.Златия;
6. Кметство – с.Черни връх.
7. с. Горни Цибър;
8. с. Игнатово
Категория – В 4, включва населените места, които имат статут на
кметски наместничества:
1. с.Ботево;
2. с.Бъзовец;
В структурата на общинска администрация е и Дирекция “Териториално
развитие и устройство” в състав 7 души. Към тази дирекция е служба
“Общинска собственост и екология”.
І.3. Социално-демографска характеристика
По данни на служба ЕСГРАОН към общинската администрация
населението на общината, регистрирано по постоянен адрес към 08.02.2005 год.
е:
- гр. Вълчедръм
5173 жители
- с. Долни Цибър
1689 жители

- с. Септемврийци
1361 жители
- с. Златия
1266 жители
- с. Мокреш
1139 жители
- с. Разград
995 жители
- с. Черни връх
570 жители
- с. Горни Цибър
435 жители
- с. Игнатово
369 жители
- с. Бъзовец
214 жители
- с. Ботево
110 жители
За община Вълчедръм естествения прираст за периода 1999-2004 год. е
отрицателен (-11%). Вследствие на отрицателния прираст за изследвания
период населението в общината е намаляло с 1319 души. Поддържането на тези
отрицателни стойности е резултат от застаряването на населението и промените
в репродуктивните му нагласи, като последните до голяма степен се дължат на
ниския жизнен стандарт. Смъртността нараства, раждаемостта намалява.
Смъртността надвишава раждаемостта с над 2,8 – 3,6 пъти за изследвания
период.
За общината структурата на населението е – 100 мъже : 106 жени.
Възрастовата структура на населението е от регресивен тип. Нараства
броя и дела на възрастното население и намаляват тези на младите генерации.
Съотношението между трите възрастови групи (от 0-14 год.; от 15-64 год.; над
64 год.) за общината е 14,2% : 68,7% : 17,1%.
Коефициентът на зависимост на възрастното население (брой на хората
над 65 гад., отнесени към този на населението в трудоспособна възраст) има
тенденция към увеличаване.
За община Вълчедръм тази тенденция е от критично значение, като се
има пред вид нарастването на относителния дял на населението от ромски
произход (34%), които са в групата на социално слабите, дълготрайно
безработни и също подлежат на социално подпомагане.
І.4. Икономическо развитие на общината. Стопански дейности.
В община Вълчедръм не функционират никакви предприятия от
основните отрасли на икономиката, но е значителен потенциала на селското
стопанство и хранително-вкусовата промишленост. Загубени са традиционните
пазари, както вътрешни, така и външни. Структурните промени и забавената
приватизация във военно-промишления комплекс доведоха до масови
освобождения. Равнището на безработицата е 1,5 пъти п-голяма от средната за
страната с тенденция на увеличение, а за ромската общност – надхвърля 50%.
Частният сектор се разраства бавно и все още не е важен генератор на
работни места и благосъстояние. Действащите малки и средни предприятия са в
сферата на зърнопроизводството, търговията, транспорта и хранителната
промишленост. Липсата на инвестиции и преференции за частния бизнес свиват
мащабите на малките фирми.
Водоснабдяване, канализация и третиране на отпадъчни води
Водоснабдяването в общината е изградено на 65%. В по-голямата си част
водоснабдителните мрежи са стари и амортизирани. През последните 3 години
се реализирани проекти за водоснабдяване на с. Бъзовец – 100% и с.

Септемврийци – 80%. Село Долни Цибър е без водоснабдяване. В момента е в
процес на проучване и проектиране.
На територията на общината няма пречиствателни станции и
канализационни мрежи – такива се предвиждат в новия проект на с. Долни
Цибър.
Отпадъчните води се третират в една малка част в гр. Вълчедръм в
изградена мрежа.
Транспортна инфраструктура и връзки
На територията на община Вълчедръм е изградена републиканска пътна
мрежа от следните класове:
- втори клас;
- трети клас;
- четвърти клас, които обхващат площ от 1660,80 км.
Второкласен път ІІ-11 – гр. Лом – гр. Козлодуй обхваща участък от км.
63+8 до км. 79+4 на територията на общината.
Третокласен път ІІІ-133 - гр. Бяла Слатина – гр. Лом обхваща участък от
км. 36+5 до км. 62+6 и път ІІІ – 88,18 с. Долно Церовене – с. Долни Цибър от
км. 15+2 до км. 37+2 и до пристан с. Долни Цибър до км. 38+0.
Четвъртокласната пътна мрежа от община Вълчедръм обхваща следните
участъци за свързване на отделните села с ІІ и ІІІ класната пътна мрежа.
- Път ІV-13312 с. Мокреш – с. Ботево – 7,3 км
- Път ІV-84818 за с. Разград и с. Златия – 6,6 км
- Път ІV-18813 с. Игнатово до път ІІІ-818 – 1,7 км
- Път ІV-13302 с. Септемврийци – с. Бъзовец – 4,5 км
Предвиденият като проект път с. Бъзовец до път ІІІ-133-ІV-13304 от 7,6
км не е изграден.
Второкласните и третокласните пътища се поддържат от пътно
управление – гр. Монтана, но състоянието на настилката е лошо в 80% от
общата пътна мрежа.
Четвъртокласната пътна мрежа се поддържа единствено с целевите
средства за ІV-то класна пътна мрежа, отпускани от МРРБ. Съгласно
общинската Наредба № 7 на ОбС за управление на общинските пътища.
І.5. Екологична характеристика
Община Вълчедръм е община с чиста околна среда.
В района няма източници на замърсяване на атмосферния въздух,
почвите и водите.
Проблеми има на територията на с. Горни Цибър, където има активно
свлачище и по поречието на р. Дунав – с. Долни Цибър – с. Горни Цибър,
където има ерозия на дунавския бряг.
Община Вълчедръм е сравнително добре озеленена като територия.
Изводи:
 Общината не е зависима по отношение на питейна вода и тя е с добри
качества
 На територията на общината няма пречиствателна станция и канализация
 Транспортната структура е добра, но се нуждае от периодични ремонти

 Общината е чиста, незамърсена по отношение на въздух, вода и почви
община
ІІ. СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

И

ПРАКТИКИ

ПО

ІІ.1. Данни за отпадъците
По отношение на отпадъците, генерирани на територията на общината,
като основни такива са битовите отпадъци, малка част строителни отпадъци и
оборски тор. На територията на общината има 17 нерегламентирани сметища, за
чието закриване има приет план и предстои поетапно до края на 2006 год.
Община Вълчедръм ще извозва битовите си отпадъци на Регионално депо – гр.
Оряхово. Общината генерира годишно между 4 200-4500 тона отпадъци, което
отнесено към броя жители е както средните показатели на страната. Отнес8ено
към брой насаление те са около 330 кг/жит. Между 50% и 70% от тях са
биоразградими В някои от населените места се забелязва леко намаляване на
битовите отпадъците, поради демографския фактор, но пък за сметка на тях се
увеличават отпадъците от оборски тор, поради приоритетния отрасъл и основен
поминък за голяма част – животновъдство. Намалява и културата на
населението по отношение на изхвърлянето на отпадъците.
ІІ.2. Битови отпадъци
Битовите отпадъци се изхвърлят на нерегламентирани сметища в
кметствата и на отредено депо за отпадъци в гр. Вълчедръм, което също
подлежи на закриване, поради това, че не отговаря на изискванията. Създават се
и нови замърсявания – по поречията на реките, по общинските мери. Битовите
отпадъци се почистват и извозват от Общинско предприятие – Вълчедръм, като
организирано е сметопочистването и сметосъбирането само за гр. Вълчедръм, а
за съставните населени места – запръстяване на сметищата – 4 пъти годишно.
Техниката, с която работи предприятието е стара, амортизирана и недостатъчна.
Като помощ в тези дейности се явяват работещите по националната програма
“От помощи към заетост”. До края на 2006 год. трябва да бъдат закрити
сметищата и започне обслужване от Регионално депо – гр. Оряхово. За целта е
необходимо да бъде подсигурена техника и съдове за смет. В съответствие с
ръководството за определяне броя и вида на необходимите съдове за събиране и
транспортиране на отпадъци, разработена от МОСВ на общината ще са
необходими около 5900 кофи тип “Мева” с обем 0,11 мз и около 80 бр.
контейнери тип “Бобър”. За измерване на количествата се използва окомерен
метод, няма кантар. Морфологичният състав е – растителни отпадъци, сгурия,
листна маса, хартия, стъкло, пластмаси.
За намаляване на количествата отпадъци общината предвижда
включване и на разделно събиране на отпадъците, като се сключат договори с
фирми, занимаващи се с този вид дейност.
ІІ.3. Строителни отпадъци
Със заповед № 112/15.03.1999 год. Кмета на община е отредил общински
терен за строителни отпадъци, представляващ УПИ V кв. 159а в гр. Вълчедръм.
Съгласно приетия план и той трябва да бъде закрит до края на 2006 год.

Отчитането на депонираните строителни отпадъци става без измерителен уред –
окомерно и е в годишни граници около 15 тона. Основно се депонират остатъци
от развалени сгради – тухли, мазилка, земни маси.
ІІ.4. Производствени отпадъци
На територията на община Вълчедръм няма предприятия, при чиято
дейност да се образуват производствени отпадъци.
ІІ.5. Управление на специфични потоци отпадъци
ІІ.5.1. Батерии и акумулатори
Със свое Решение № 136, протокол № 25/05.10.2001 год. Общинския
съвет отреди места, както следва:
1. Представляващи събирателни пунктове за поставяне на съдове за
негодни за употреба батерии и акумулатори:
- за гр. Вълчедръм и с. Черни връх
• бензиностанция извън регулацията на гр. Вълчедръм по пътя за
гр.Монтана (“Петроком”)
• бензиностанция – кв. 35 по плана на гр. Вълчедръм – по пътя за
гр.Лом (“Петрол”)
• тротоарно пространство пред УПИ VІ-952 кв. 79 по плана на
гр.Вълчедръм
- с. Септемврийци и с. Бъзовец
• УПИ ІІ-общ. кв. 36 по плана на с. Септемврийци
- с. Разград и с. Ботево
• УПИ ХІІІ-383 кв. 56 по плана на с. Разград
- с. Златия и с. Игнатово
• УПИ кад. № 705 кв. 82 по плана на с. Златия
- с. Долни Цибър и с. Горни Цибър
• УПИ №№ 330,331 кв. 14 по плана с. Долни Цибър
- с. Мокреш
• УПИ ХV-917 кв. 43 по плана на с. Мокреш
След въвеждане на организираното събиране на отпадъците ще се следи
за смесването на този вид отпадък с друг вид; ще бъде информирана
обществеността за рисковете от неконтролираното им обезвреждане. При
необходимост ще бъдат сключени договори с форми, занимаващи и имащи
право да изкупуват и оползотворяват този вид отпадък.
2. Място за смяна на отработени моторни масла на територията на
общината:
- бензиностанция по пътя за гр. Лом (“Петрол”)
Необходимо е редовно информиране на обществеността за рисковете,
свързани с неконтролираното обезвреждане на отработени масла.
3. Място за подвижен събирателен пункт за излезли от употреба
луминисцентни лампи:
- УПИ ІІ-1223 кв. 114 по плана на гр. Вълчедръм за цялата община

4. Със свое Решение № 205, протокол № 35/10.10.2002 год. Общинския
съвет определи място за разполагане на площадка за временно съхраняване на
излезли от употреба МПС – общински УПИ Х-81 кв. 34 по плана на гр.
Вълчедръм от 575 кв.м. – за цялата община. С Решение № 211, протокол №
31/05.05.2006 год. Общинския съвет приема допълнение, а именно, че излезлите
от употреба (бракувани) моторни превозни средства да се съхраняват от
собствениците им в поземлени имоти – тяхна собственост или съсобствени
имоти; тези, които са оставени безстопанствени на места за обществено
ползване – тротоари, улични платна, площадни пространства, да бъдат премествани от общинските служби и съхранявани на отредената за целта площадка.

ІІ.5. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци
В настоящия момент на територията на общината има около 500 бр. кофи
за смет, които са крайно амортизирани и в по-голямата си част обслужват
частни домове. Нови съдове – около 30 бр. са разпределени по обществените
места, в учебните заведения и кметствата.
Извозването на отпадъците става с техника на Общинско предприятие –
3 бр. трактори, 1 бр. фадрома и булдозер. Те са недостатъчни за почистване на
града, а за кметствата се ползва единствено булдозера за запръстяване. Града се
почиства на зони, които са предварително определени. Почистването се
извършва през летния сезон – два пъти месечно, а през зимния – един път
месечно. За кметствата – 4 пъти годишно запръстяване на сметищата.
Организирано по този начин сметопочистването и сметоизвозването не
отговарят на нуждите на населението, в много случаи се натрупват много
отпадъци, които не се извозват своевременно. Това също е и предпоставка за
възникване на нерегламентирани сметища.
Необходима е нова специализирана техника и нови съдове за смет, за да
е възможно изпълнението на тези видове дейности и извозването на отпадъците
до Регионалното депо в гр. Оряхово. През 2006 год. общината кандидства с
Проект пред ПУДООС към МОСВ за отпускане на безлихвен заем за
закупуване на сметосъбирачна машина и съдове за смет.
Брой лицата, заети пряко с хигиенизирането са както следва: 10 бр.
Разходи за сметосъбиране на отпадъци на глава от населението: 5,45 лв.
Изводи:
 Незаконно изхвърляне на отпадъци на произволни, неотредени места
 Изхвърляне на отпадъци, годни за рециклиране и оползотворяване
 Необходимост от големи разходи за закриване на сметищата
 Липса на познания и мотивация у населението
 Необходимост от въвеждане на разделно събиране на рециклируеми
отпадъци, вкл. биологични и животински
 Назначаване на контрольори, които да санкционират нарушителите

ІІ.6. Администриране на дейностите по управление на отпадъците

В общинската администрация с въпросите, свързани с дейностите по
управление на отпадъците се занимава младши експерт. Квалификацията в
областта на управление на отпадъците и придобита на обучения и семинари.
Отговорен по тези въпроси е и Директора на Общинското предприятие. По
населени места с тези въпроси се занимават и отговарят кметовете и кметските
наместници. Има изградена комисия по управление на отпадъците с
председател – заместник Кмета на общината.
Общинска комисия по смисъла на ЗМСМА – “Постоянна комисия по
ТРУ” към Общински съвет – Вълчедръм, в чийто предмет на дейност се
включва и хигиенизирането.
В разглежданата област са приети:
- Наредба № 1 за опазване на обществения ред и комунално-битовата
дейност – приета с Решение № 39, протокол № 7/26.06.1996 год.; изм. и доп.
Решение № 122, протокол № 21/21.11.1997 год. на ОбС – Вълчедръм.
- Наредба № 6 за реда и условията за третиране на битови и строителни
отпадъци на територията на общината – приета с Решение № 142, протокол №
24/17.04.1998 год.; изм. и доп. Решение № 14, протокол № 3/25.11.1999 год. на
ОбС – Вълчедръм.
- Общинска програма за управление на отпадъците – приета с Решение
№ 171, протокол № 29/30.09.1998 год. на ОбС – Вълчедръм – с изтекъл срок на
деййствие.
- Общински план за действие по околна среда-здраве – приет с Решение
№ 217, протокол № 39/25.06.1999 год. на ОбС – Вълчедръм.
- Общинска програма за опазване на околната среда с период на действие
2003-2007 год. – приета с Решение № 16, протокол № 3/19.12.2003 год. на ОбС –
Вълчедръм.
Изводи: Персоналът, занимаващ се с дейностите по управление на
отпадъците е крайно недостатъчен и е необходимо да се назначат както
специалисти по “чистота”, така и контрольори по сметоизвозването.
ІІ.7. Финансиране на дейностите по управление на отпадъците
През 2005 год. изпълнител на дейностите по управление на отпадъците –
сметосъбиране и сметоизвозване бе АФ “Универс Фарма 96”, която бе избрана
чрез процедура по обществена поръчка. За тази година изпълнител е Общинско
предприятие. В изготвената План-сметка се посочват разходи за този вид
дейност в размер на 65 475 лв.
В пред вид на предстоящото включване на общината за обслужване от
Регионално депо гр. Оряхово Общинския съвет прие свои Решения № 179,
протокол № 26/18.11.2005 год. и Решение № 183, протокол № 28/30.01.2006
год., с което бе утвърден и размера на такса “Битови отпадъци”, като за 2006
год. той е завишен и е в размери, както следва:
1. За юридически лица
- за гр. Вълчедръм 4%
- за селата
2%
2. За физически лица
- за гр. Вълчедръм 4%
- за селата Разград, Златия Долни Цибър, Мокреш и Септемврийци
1,8%
- за селата Черни връх, Ботево, Бъзовец и Игнатово

1,5%
Такса “Битови отпадъци” е основния механизъм за покриване на
разходите за дейностите, свързани с битови отпадъци.
За община начина на определяне на таксата е приет върху данъчната
оценка. За 2006 год. са предвидени приходи в размер на 79 388 лв., като реално
събираеми са около 80% от посочената сума или 65 495 лв.
При започване обслужването на населението от Регионалното депо,
посочените приходи няма да са достатъчни за покриване на направените
разходи и ще е необходимо отново завишаване на таксата.
С най-високи доходи се очертава Северозападния район, поради високия
дял на доходи от домашно стопанство – 31,3% от общите доходи, което е
значително повече от средното за страната (19,7%). Най-нисък е средния доход
в Южен централен район, независимо че там доходите от работна заплата са
сравнително високи. Във всички региони дохода от работна заплата има найголям относителен дял в общите доходи, като най-много той е в Югозападния
район с 44%, а най-малко е Северозападния с 29,1%.
Доходите на населението се обуславят от неговата възрастова структура
и трудова заетост. Населението в активна възраст е 5451 души, което е 41% от
общото население (заети лица – 26%),
регистрирани безработни 37%,
нерегистрирани 37%.
 Заети лица – 1429 бр, които са 26%, доходите им се осигуряват от
работна заплата по трудов договор, в т.ч. по сектори: индустрия - 4,4% ,
селско стопанство – 6%, търговия и услуги – 10%, бюджетни дейности –
4,9%. Средна месечна работна заплата – 160 лв. В тази група са
включени и лицата, заети по НП “От социални помощи към заетост” –
441 бр. – 8%, със средна месечна заплата – 115 лв. при 6-часов работен
ден;
 Безработните лица са 1998 бр., които са 37%. Те попадат в групата на
социално слабите лица и подлежат на социално подпомагане от службата
за социално подпомагане в рамките на гарантирания социален минимум;
 Нерегистрираните лица – 37%, са заети в личните и семейни стопанства
(земеделие и животновъдство). Техните доходи се формират от
домашното стопанство.
 Населението в пенсионна възраст – 44% се осигурява от пенсии.
Основният извод, който се налага от посочените данни е, че основната част
от населението в общината живее и оцелява с доходи под и в близост до
границата на социалния минимум.
Общински бюджет
В съответствие с решение № 190, протокол № 29 от 15.02.2006 год. на
ОбС - Вълчедръм, състоянието на общинския бюджет за 2006 год. е следното:
Утвърдени приходи за делегирани от държавата дейности:
1. Обща допълваща субсидия
1 766 527 лв.
2. Целеви трансфери за капиталови разходи
10 000 лв.
3. Държавен трансфер за преотстъпени данъци по ЗОДФЛ 126 960 лв.
Утвърдени приходи за местни дейности по бюджета на общината
Всичко приходи за делегирани от държавата дейности: 1 903 487 лв.
Утвърдени приходи за местни дейности по бюджета на общината
1. Имуществени данъци
75 000 лв.

2. Неданъчни приходи
3. Обща изравнителна субсидия
4. Пътен данък
5. Целеви трансфери за капиталови разходи
6. Остатък по сметки от пр. периоди
Всичко приходи за местни дейности:

-

188 795 лв.
346 700 лв.
31 700 лв.
130 000 лв.
305 177 лв.
1 078 072 лв.

ІІІ. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА
ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ
Източниците за финансиране на програми (проекти) в областта на
дейностите по управление на отпадъците могат да бъдат посредством:
бюджетни субсидии, безвъзмездни помощи и дарения, заеми при облекчени
условия за реализиране на проекти и др.
Основните национални и международни източници за финансиране на
дейностите за реализиране на целите са:
- Републикански бюджет
- Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната
среда
- Национален доверителен фонд
- Споразумения за двустранно сътрудничество – с Австрия; Кралство
Белгия, Великобритания и др.
- Международни организации и финансови институции – Програма за
глобално опазване на околната среда (ГЕФ), Nordic – фондове, CIM – проекти,
Американска агенция за международно развитие и др.
- Предприсъединителни фондове на Европейския съюз за държавите,
кандидатки за членство – ИСПА, Програма ФАР, Европейски фонд за
регионално развитие и Кохезионен фонд, САПАРД
ІІІ.1. Републикански бюджет
Необходимо условие за включване на обекти в проекта на Списъка на
екологичните обекти, предвидени за строителство е и наличието на пълна
готовност за строителство, изискваща се съгласно Закона за устройство на
територията.
При изготвяне на окончателния поименен списък, който е приложение
към Закона за държавния бюджет, МФ изисква и взема под внимание
становището на МОСВ за съответствието на предлаганите обекти за
финансиране с приоритетите на националната екологична политика.
ІІІ.2. Предприятие за управление на дейностите по опазване на
околната среда )ПУДООС) към МОСВ
Голяма част от проектите, финансирани от предприятието са
инвестиционни проекти. Общинските проекти, финансирани като безвъзмездни
помощи са основно селищни пречиствателни станции за отпадъчни води,
довеждащи колектори до пречиствателни станции, канализационни системи,
депа за отпадъци. Под формата на безлихвени кредити се отпускат средства за
закупуване на контейнери за битови отпадъци и сметоизвозваща техника.

Финансират се общински и фирмени проекти за развитие на екологосъобразно
земеделие и животновъдство. Освен инвестиционни обекти се финансират и
проекти с неинвестиционен характер – за почистване на замърсени терени с
отпадъци, рекултивация и залесяване (основно в рамките на ежегодните
конкурси “За чиста околна среда”), събиране и обезвреждане на пестициди и др.
От ПУДООС се финансират общински инвестиционни проекти,
включени като приоритетни в Национални програми, както и проекти в
съответствие с изискванията на Предприятието.
Община Вълчедръм участва редовно в кампанията “Чиста околна среда”
с проекти и благодарение на спечели такива е извършено почистване и
озеленяване на терени в кметства с. Мокреш, с. Септемврийци, гр. Вълчедръм,
І-во ОУ “В. Левски” гр. Вълчедръм.
През 2006 год. общината кандидатства с Проект за безлихвен заем за
закупуване на сметосъбирачна машина и съдове за смет за общината.
Изводи:
1. Община Вълчедръм се възползва и продължава да кандидатства за
финансиране, предоставено чрез ПУДООС. Необходимо е идентифициране и
приоритизиране на проектите и кандидатстване в повече програми, за да могат
да се реализират повече проекти.
2. Специалистите от общинската администрация да се обучават, за да
могат да изготвят качествени проекти, съгласно изискванията на
чуждестранните донори.
3. Да се потърси партньорство при изработване на проекти от НПО,
местен бизнес за реализиране на съвместни проекти.

ІV. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ,
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
(SWOT АНАЛИЗ)

Основните оценки на сравнителните преимущества на общинската
икономика са изведени на база SWOT – анализа.
Общината като обект на стратегически анализ се разглежда от към
нейната страна (вътрешна и външна), в която функционира.
Силни страни.
Силните страни са ресурси, умения или други преимущества, които
притежава Общината, които й дават сравнително предимство.
Слаби страни.
Слабите страни са ограниченията или недостига на ресурси, умения и
способности, които сериозно възпрепятстват развитието на Общината.
Възможности.
Възможностите представляват
външната среда на Общината.
Заплахи.

най-благоприятните

елементи

на

Заплахите са най-неблагоприятните сегменти на външната среда. Те
поставят най-големи бариери пред настоящето състояние на Общината.
Резултатите от практическото използване на SWOT – анализа за
общинската икономика са получени след внимателен анализ на тенденциите в
развитието на основните елементи и фактори на развитие.
В синтезиран вид те са представени в следната таблица:

№

S W O T

I.

СИЛНИ СТРАНИ

1.

Съхранена природна среда

2.

Наличие на зелени площи и благоприятно географско положение – район със
специфични проблеми

3.

Възможност за организиране на разделно събиране на отпадъците

4.

Липса на значими замърсявания, поради липса на такива производства

5.

Мотивираност на ръководството за използване на природните дадености

6.

Готовност с проекти за кандидастване

II.

СЛАБИ СТРАНИ

1.

Недостатъчни финансови ресурси в общината по отношение на дейностите по
отпадъците

2.

Липса на пунктове за изкупуване на хартия, стъкло, пластмаса

3.

Липса на канализационни системи и пречиствателна станция

4.

Голям брой нерегламентирани сметища

5.

Изолираност от големи административни и стопански центрове

6.

Неефективно и ограничено използване на природните дадености и човешки
ресурси

7.

Ниско образователно равнище и липса на трудови навици сред ромското
население

8.

Крайно недостатъчни съдове за смет и липса на сметосъбирачна техника

III

ВЪЗМОЖНОСТИ

1.

Кандидастване с проекти по ФАР – трансгранично сътрудничество

2.

Възможност за привличане на инвестиции

3.

Подобряване на сметосъбирането – организиране на разделно сметосъбиране

4.

Възможност за развитие и кандидатстване по Програма Натура 2000

5.

Възможности за развитие на капацитета за управление и мониторинг на
проекти
ЗАПЛАХИ

1.

Финансова необезпеченост на инвестиционните проекти

2.

Липса на държавна политика за преференции на фирми, използуващи
рециклируеми битови отпадъци

3.

Насочване на интереса на донорите към големите общини

4.

Невъзможност за подсигуряване на съфинансиране от страна на общината за
инфраструктурни проекти, свързани с дейностите по отпадъците и екологията

5.

Демографски фактор – обезлюдяване на общината

От данните за SWOT анализа, усилията на общината през периода 2006
–2013 година ще бъдат насочени в следните приоритетни направления:
♦ Постигане на ефективна и ефикасна система за управление и
мониторинг на дейностите по управление на отпадъците – чрез
създаване на устойчива общинска система по отношение на
дейностите
♦ Интегрирано териториално развитие и устройство с цел
стабилизиране на социално икономическите процеси в населените
места на Общината и подобряване качеството на околната среда.
♦ Инвестиции в човешките ресурси – квалификация и обучение на
заетите в с дейностите по екология и управление на дейностите по
отпадъците и работа с подрастващото поколение
Община Вълчедръм има добри силни страни, които трябва да се стреми
да запази и доразвие, използвайки възможностите, които има. Проектите
трябва да са избрани след сериозно обсъждане – те да са приоритетни, да
отговарят на демографското състояние и икономическото развитие на
общината, да не са рискови и да намалят до минимум слабите страни на
общината и заплахите, които съществуват.
Община Вълчедръм след проучване на общественото мнение по
отношение за икономиката, инфраструктурата, условията за живот и
околната среда е определила
ВИЗИЯ НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 год.
“Община Вълчедръм – просперираща и обновена община по
европейски стандарт, с изградена инфраструктура, подобрена и
възстановена околна среда и производство на екологично чиста
продукция”
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:

Стабилизиране процесите по опазване на околната среда,
съхраняване на природните ресурси и изграждане потенциала и
капацитета на общината за опазване на околната среда.
Генералната цел предполага и специфични цели:
ПЪРВА ЦЕЛ: Създаване и реализация на ефективна, работеща система за
управление на дейностите по управление на битовите отпадъците и
отпадъците от опаковки.
ВТОРА ЦЕЛ: Производство на екологично чиста продукция в секторите
“Земеделие” и “Животновъдство”.
ТРЕТА ЦЕЛ: Изграждане на нова и подобряване на съществуващата
инфраструктура с цел привличане инвеститори.
ЧЕТВЪРТА ЦЕЛ: Опазване и защита на природната среда.
По първа цел – дейности:
Създаване и реализация на ефективна, работеща система за управление на
дейностите по управление на битовите отпадъците и отпадъците от
опаковки
 Закриване на регламентираните и нерегламентирани сметища на
територията на общината
 Рекултивация на закритите терени
 Въвеждане на разделно събиране на отпадъците, вкл. отпадъци от опаковки,
в цялата община
 По възможност – разделно събиране чрез компостиране
 Обучение и създаване на навици в населението за разделно събиране
Индикатори за постигане на целта:
- сключване на договори с фирми за събиране и оползотворяване на
отпадъците от опаковки;
- численост на домакинствата, използващи биологично разградими
отпадъци и компост;
- закрити и рекултивирани терени
- източници на информация – общински и кметски администрации,
фирми, осъществяващи сметопочистване и сметоизвозване
По втора цел – дейности:
Производство на екологично чиста продукция в секторите “Земеделие” и
“Животновъдство”
 Използване на добития компост за развитие на екологично земеделие
 Развитие на екологично животновъдство, което води до производство на
екологично чисти животински продукти
Индикатори за постигане на целта:
- доказани с документ масиви, върху които се развива екологично чисто
земеделие
- доказани с документ животновъдни ферми и преработвателни
предприятия за производство на екологично чисти продукти
- източници на информация - общински и кметски администрации,
фирми, занимаващи се със земеделие и животновъдство

По трета цел – дейности:
Изграждане на нова и подобряване на съществуващата инфраструктура с
цел привличане инвеститори
 Поддържане на съществуващата и изграждане на нова инфраструктура за
събиране, пречистване и отвеждане на отпадъчни води;
 Укрепване на бреговата ивица по поречието на р. Дунав с противоерозионни
мероприятия
 Насърчаване развитието на бизнеса, спазващ изискванията за опазване на
околната среда и произвеждащи екологично чиста продукция
Индикатори за постигане на целите:
- установяване на вида съоръженията, тяхната собственост;
- актуване съобразно нормативните изисквания;
- обявяване на водните обекти, тяхното ползване или забрана;
- източници на информация – областен управител, кмет на община,
органите, издаващи, съответни разрешителни
По четвърта цел – дейности:
Опазване и защита на природната среда
 Опазване и поддържане и възстановяване разнообразието на еко-системите –
лечебни растения, защитени вековни дървета, местообитания
 Образователни мероприятия сред учащите се с цел развитие на
природозащитното образование
 Създаване на семеен бизнес чрез култивиране и отглеждане на лечебни
растения
 Разумно използване на ресурсите с цел опазване на природата
Индикатори за постигане на целите:
- увеличаване на озеленените и залесени площи;
- идентифициране на находища на лечебни растения;
- защитени местообитания на редки видове от флора и фауна
- източници на информация – РУГ, ДЛ, общинска администрация и
РИОСВ
V. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
Мониторингът, контрола и оценката на Плана за действие към
Програмата са неразделна част от процеса на неговото съставяне, изпълнение и
отчитане. Под мониторинг се разбира текущото наблюдение на изпълнението на
плана, който включва събиране, обработка и анализ на информация в
предварително определени сфери и по определени показатели. Обект на
мониторинга са напредъкът, промени и последиците от предприеманите
програмни действия.
Оценката е количествено измерване на резултатите, ефекта и
въздействието от реализацията на плана. Нейната цел е да направи
систематичен преглед на конкретните управленски дейности за осигуряване на
информация за списъка от краткосрочни и дългосрочни въздействия върху
бенефициентите и потребителите.
Мониторингът и оценката са част от цялостния процес на контрол върху
управлението и процеса на вземане на решения. Предвижда се те да се
осъществяват текущо от независим обществен орган

Настоящата Програма е неразделна част към Общинската програма за
опазване на околната среда.
Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците е
отворена програма и подлежи на промени.

